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INDBYDELSE TIL GAMING

Hos aktivtets- og samværstilbuddet 
Mamma Mia

Side 5

KINESISK NYTÅR

Aktivitets- og samværstilbuddet Pinta 
hoppede ind i Grisens år 

Side 26

PEER 
“Det jeg har lært i min egen 
recoveryproces, kan jeg give videre 
som peer.” Ylva-Lill Graugaard 

Fra side 11
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Lars Normans livret er forårsruller
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28 
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Bliv bedre til at sætte pris på den du er 
 
29 
HÅNDBOG FOR PSYKIATRI-
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Kend dine rettigheder 
 

29 
FARVEL OG TAK
Fra Glorias skribent Pia Johansen

30 
ÅBNING AF KONTAKTEN 
Indvielse af nye lokaler på Rønnebo

31 
MANGLER DU ET STED AT 
SOVE? 
Kristuskirken på Nørrebro

32 
NABOSKOLEN
Forårssæson 

33 
MINDFULNESS

 
 

10 ugers forløb

34 
FERNISERING OG KONCERT

 
 

Den 15. marts i Kulturhuset Kbh. NV.

35 
KAFFE, KAGE OG MASSER AF 
MAKEUP

 

 
Team Mod på Livets makeupværksted

36 
FRINOVA 
Forårsprogram

106 1612

Kære læser

Peers er kommet for at blive. Pe-hvaffor-noget tæn-
ker du måske. Peer betyder »ligemand« og en peer-
medarbejder i socialpsykiatrien er en, som selv har 
eller har haft en psykisk lidelse, men er kommet sig 
så meget at han/hun kan hjælpe andre. Peerbegre-
bet er ikke nyt, faktisk er det snart 250 år gammelt, 
men det kan du læse mere om på side 11.

Du kan også møde Ylva-Lill Graugaard som arbejder 
som peer og Johnny S. Rasmussen, som bor på Ro-
bert Jacobsens Vej, hvor Ylva-Lill Graugaard er peer. 
De fortæller hver især om, hvad det betyder at være 
peer og at modtage peerstøtte. De er begge enige i, 
 
 

 
 
at der er stor forskel på den støtte en peer kan give 
og den de ansatte giver.

Anne Biener er stoppet som centerchef i Nord-Vest. 
Læs om afskedsreceptionen på side 10. En af Anne 
Bieners sidste opgaver var at klippe snoren over da 
Kontakten indviede nye lokaler, det kan du læse om 
på side 30.

Rigtig god læselyst

Toril K. Vikeså 
Redaktør

Deadline for indsendelse af materiale til nummeret den 1. april er onsdag den 13. marts
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Ylva-Lill Graugaard, peermedarbe-
jder i Peer2Peer.

 
Har du lyst til at skrive et indlæg til 
Gloria, eller har du spørgsmål eller kom-
mentarer, så send det til Toril K. Vikeså på 
mail: jr4e@kk.dk  
 
Du kan kontakte redaktionen ved at 
skrive til vores fællesmail:  
sofkpcenternvgloria@sof.kk.dk

Eller ved at ringe til redaktionen på tlf. 
20 59 02 94 alle hverdage i tidsrummet 
kl. 10.00-14.00. Du er også velkom-
men til at lave en aftale om besøg 
hos os på redaktionen på Pinta, 
Skjulhøj Allé 2, 2720, Vanløse.
 
Gloria kan hentes som PDF på 
Center Nord-Vests hjemmeside: 
www.centernordvest.kk.dk/ind-
hold/gloria-0
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www.centernordvest.kk.dk/indhold/gloria-0
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Ideudvikling 
i Vanløse 

Torsdag den 7. marts
Kl. 13.30-15.00 – Tur til 
Posthuset, Sydhavns-
Compagniet. Sydhavns-
Compagniet har som for-
mål at sikre sociale- og 
beskæftigelsesfremmen-
de lokale indsatser samt 
at arbejde for at fremme 
netværksopbygning og 
aktivt medborgerskab 
blandt udsatte borgere i 
lokalområdet.  

Mødested:
Medborgercenter, Peter 
Sabroesgade 1, Kbh. SV.

Torsdag den 14. marts
 Klokken 13.00-15.00 
– Idéudvikling i Pinta, 
skjulhøj Allé 2

Torsdag den 11. april 
Vi tager en heldagstur til 
INSP. INSP er et visio-
nært bud på, hvordan 
et medborgerhus kan 
fungere i det 21. århund-
rede. Det er et sprudlen-
de og levende hus, hvor 
borgernes talenter og 

ressourcer kommer i spil. 
Hvor der er plads til, at 
idéer bliver til produkter, 
oplevelser og aktiviteter, 
som udvikler både det 
enkelte menneske og 
fællesskabet i huset.

Turen er gratis, og vi 
spiser frokost i cafeen i 
INSP. Tilmelding foregår 
til mødet den 14. marts.

Yderligere info: 
Elin Egholm Rossander:
30 58 03 96.
Anne Mette Nielsen:
24 34 82 01.

Pinta er et aktivitets- og 
samværstilbud for voksne 
mennesker med et 
sårbart sind. I Pinta har 
vi fokus på værtskab og 
at flere vanløseborgere 
lærer stedet at kende og 
hermed gør brug af Pinta 
og de mange faciliteter 
og muligheder, som huset 
har at byde på. 

PINTA • Skjulhøj Allé 2 
2720

 
 • Vanløse

Er du interesseret i: 
• 

 
 

At møde nye menne-sker?
• Aktivt medborger-skab, fælleskaber og samvær?

 
 
• Inspirere hinanden?

Idéudvikling om fællesskaber i VanløseVær med til at oprette og 
styrke fællesskaber og aktiviteter i Vanløse.

• Kom forbi, hvis du er nysgerrig, eller har en idé du vil dele.

 
 

I Pinta kan du komme forbi til en række mø-der om inkluderende fællesskaber, og hvad vi kan bruge hinanden til. Møderne munder ud i inspirationsture til Sydhavnskompagniet og medborgerhuset INSP i Roskilde.

Det er gratis at deltage i 
møderne og der vil være kaffe, kage og frugt.

Mamma Mia  |  Utterslev Torv 30  |  2400 KBH NV  |  Tlf. 38 60 69 43

HVER FREDAG  
klokken 14.00-16.00

ARE YOU GAME? 
Vi finder i fælleskab ud af 
hvilke spil vi har lyst til at spil-
le sammen, vi har bl.a. spillet 
Diablo 3, Borderlands 2 og 
Dungeons 3. Der er mulighed 
for at komme med ønsker til 
nye spil, som vi indkøber til 
Mamma Mia.  

Gratis og ingen tilmelding 
nødvendig. 

Ideudvikling 
 i Vanløse
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Vi spiller 
banko klokken 
18.00-19.00

Kontakten holder fællesspisning 
hver den første mandag i måneden 
klokken 17.00-20.00, første gang 
den 4. marts.

Alle er velkomne.

Vi serverer en varm ret med salat 
og lidt sødt til kaffen for 35 kroner.

Tilmeld dig senest torsdagen før 
fællesspisningen på telefon: 
Dorthe: 24 85 43 15 eller Thomas: 
30 58 01 19.

 

Fællesspisning for alle i Kontakten 

Kontakten • Bystævneparken 27 • 2700 Brønshøj Svarene finder du på side 8

Spørgsmål 1
Hvilken slags sygdom er tuberkulose?
1. Organsvigt
2. Bakterieinfektion
3. Virusinfektion

Spørgsmål 2
Hvilken form for tuberkulose rammer ofte børn, 
og er livstruende?
1. Lungepest
2. Influenza
3. Meningitis

Spørgsmål 3
Hvad hedder den eneste smitsomme form for 
tuberkulose?
1. Lungetuberkulose
2. Strubetuberkulose
3. Halstuberkulose

Spørgsmål 4
Bliver man vaccineret for tuberkulose i Danmark?
1. Ja
2. Nej
3. Efter behov

Spørgsmål 5
Hvor i verden forekommer tuberkulose oftest?
1. Afrika og Sydøstasien
2. Europa og Australien
3. USA

Spørgsmål 6
Hvor i Danmark forekommer tuberkulose oftest?
1. Fyn
2. Bornholm
3. Grønland

Spørgsmål 7
Fra 1940’erne til 1980’erne fik skolebørn tilbudt 
en vaccination, som yder en vis beskyttelse mod 
tuberkulose. Hvad hed den?
1. Stivkrampevaccination
2. Calmettevaccination
3. Kamillevaccination

Spørgsmål 8
I hvilket land forekommer tuberkulose mest 
sjældent?
1. Danmark
2. Tyskland
3. Italien

Spørgsmål 9
Hvor mange tilfælde af tuberkulose, bliver der 
registreret i Danmark i 2018?
1. 152
2. 296
3. 352

Spørgsmål 10
Hvor mange mennesker bor der i Danmark?
1. 1,5 mio.
2. 3,9 mio.
3. 5,8 mio.

Verdens tuberkulosedag den 24. marts
Selvom tuberkulose ikke er en hyppigt forekommende sygdom i Danmark, dukker den allige-
vel ofte op. Der er kun en form for tuberkulose der smitter, og det er en langsomt voksende 
bakterie. Derfor kan det tage lang tid før symptomerne viser sig. Heldigvis er det ikke helt så 
let at blive smittet med sygdommen, da det ofte kræver længerevarende, tæt kontakt med 
en, der allerede er smittet. Så gå nu ikke i panik over lidt hoste.
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Gloriaquiz svar: 1.-2, 2.-3, 3.-1, 4.-2, 5.-1, 6.-3, 7.-2, 8.-1, 9.-2, 10.-3

Lars Normanns livret er forårsruller.

Lars Normann er hyppig gæst på Mamma 
Mia og bor kun 200 meter derfra. I 2006 
holdt han op med at ryge og dyrker nu Tai chi 
og den sunde livsstil. Han har kun spist øko-
logisk mad de sidste ti år, og han har været 
vegetar i knap to år. Hans livret er en ekso-
tisk ret fra Thailand, nemlig forårsruller. 

TEKST: JANE BEGTRUP // FOTO: CARSTEN REMENTORP

Der skal soya til og det er ikke kun i form af den man 
putter på rullen, men også den slags, som man drikker. 
I dag findes der mange forskellige slags erstatninger 
for mælk: havre-, mandel-, ris- og soyamælk. Lars 

Normann vælger soyadrik. Soyadrikken skal være kold 
og direkte fra køleskabet og den skal være usødet og 
økologisk. Han køber sine forårsruller samme sted som 
soyamælken.
Faktisk kan Lars Normann godt lide alle veggie-retter 
fra både Thailand og Vietnam. Men forårsrullerne er 
lette at lave. 
Først tør han dem op i mikrobølgeovnen, cirka et minut 
og steger dem herefter to til tre minutter på panden i 
noget olivenolie. 

Til dig som vil prøve at lave en forårsrulle fra bunden, 
følger en opskrift på næste side.
Velbekomme. 

Sprøde forårsruller 

4 personer
Tilberedningstid: 1 time 

Ingredienser
• 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 stk. forårsløg  
  

  
  

  
  
  

  
  

                                                                                                        

• 3 spsk. friskrevet ingefær
• 1 stk. chilifrugt
• 1-2 stængler citrongræs
• 6 stk. limeblade
• 2-3 stk. gulerødder
• 12 stk. rå tigerrejer
• 1 stk. æg
• 12 stk. forårsrulle-dej
• 1 l jordnøddeolie (til stegning og friture)

Fremgangsmåde
Friskrevet ingefær, finthakket forårsløg og 

                   

chilifrugt uden kerner, citrongræs og limeblade 
svitses i lidt olie på en pande. Derefter tilsættes 
fintrevne gulerødder og alle rejerne, steges cirka 
1 minut. Ægget piskes sammen i en skål.  
 

  

 

Forårsrulledejen lægges ud på et skærebræt, 
med et hjørne pegende ind mod dig selv. Læg 
cirka 2 spsk. fyld i, cirka 2-3 cm. fra hjørnet, og 
rul til fyldet er dækket af dej hele vejen rundt. 
Pensl snipperne i siderne med æg, samt hjørnet 
der peger modsat dig selv. Fold snipperne ind 
over fyldet og forårsrullen rulles færdig.

Forårsrullerne frituresteges i varm jordnøddeo-
lie, indtil de er helt sprøde. Lad dem dryppe af et 
minuts tid på fedtsugende papir før servering.
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Center Nord-Vest sagde tirsdag den 26. 
februar farvel til centerchef gennem 15 år, 
Anne Biener og ønskede hende god vind 
fremover i hendes nye job i Psykiatri+.

TEKST: JANE BEGTRUP // FOTO: JOAN JOENSEN

Tirsdag den 26. februar holdt Anne Biener afskeds-
reception i det gamle Café Vigør, i Center Nord-Vest. 
Gæsterne var mødt talstærkt op og der var borgere, 
centerchefer, botilbudsledere, borgercenterchef og 
medarbejdere fra botilbuddene tilknyttet Center Nord-
Vest. Aktivitets- og samværstilbuddet Kontakten stod 
for opvartningen. Alle var kommet for at hylde Anne 

Bieners lange tjeneste i Center Nord-Vest. Der blev 
spillet musik fra Pintas husband, der havde lavet en 
sang til Anne, ved en omskrivning af Kim Larsens sang, 
som lyder »Hvad gør vi nu, hvad syntes du?« Thomas 
spillede et smukt nummer på sin saxofon.

Anne Biener har kæmpet for borgernes rettigheder 
til at komme sig og komme i arbejde, gennem støtte 
og omsorg som hun har ydet helt tilbage fra sin tid på 
Hedelund, et socialpsykiatrisk center der lå i Greve. 
Anne Biener kunne fortælle mange sjove anekdoter fra 
Hedelund i sin tale, hvor vi alle var helt flade af grin. 
Hun fortæller ved opremsning af navne, på de mange 
borgere der har gjort indtryk på hende igennem tiden 
og hun savner kontakten med disse skæve og farverige 
eksistenser. Hun er netop kendt for at møde borgerne i 
øjenhøjde.

I sin tid i Center Nord-Vest har hun været med til at 
holde humøret oppe hos de ansatte medarbejdere og 
lederkollegaer i deres tjeneste for at støtte borgere 
med psykiske lidelser. At Anne Biener har en særlig 
evne til at drage omsorg for sine lederkollegaer og at 
man altid kan regne med hende, var noget af det der 
blev nævnt i talerne. Samtidig har Anne Biener altid 
haft blikket for borgerne, og når dette til tider blev 
glemt i den travle hverdag, var Anne Bieners yndlings-
udtryk: »Hvad siger borgerne?«.

I sine 15 år i Center Nord-Vest har hun bidraget til at 
nedbryde fordomme omkring psykiske sygdomme og 
hun var med til at etablere recovery uddannelsen i 
sin tid. Men nu rykker Anne Biener videre til nye ud-
fordringer i Psykiatri+. Anne Biener vil blive savnet og 
altid husket i Center Nord-Vest. 

Der var eftermiddagen igennem mange taler, både fra 
Camilla fra Frinova, Henriette fra Brugerrådet, Heiki fra 
Mamma Mia, Lillian, samt Britta Gerd Hansen, center-
leder fra Amager samt borgercenterchef Alberte Bryld 
Burgaard.

Anne Biener ansatte Thorkil Skov for snart fire år si-
den og han vil nu fungere som den nye konstituerede 
centerleder for Center Nordvest, der i sin tale til Anne 
Biener nævner, at kendetegnet for Anne Biener er or-
dentlighed og fokus på borgerne. Han slutter sin tale 
af med at sige »der bliver noget at leve op til«. 

Flot afskedsreception

Anne Biener slutter af efter 15 år.

TEKST: KRISTINA DANIELSEN

En peer-medarbejder indenfor psykiatrien er en medarbejder, der selv har eller har haft 
en psykisk sygdom og har lært at mestre den. Tanken om at ansætte peer-medarbejdere 
i psykiatrien kender man tilbage fra oplysningstiden og den har gennem tiden været for-
bundet med ønsket om at skabe bedre forhold for patienter i psykiatrien. 

1773: 
Jean-Baptiste Pussin, leder af 

Becêtre Hospitalet i Paris, skrev i et 
brev til den nye ledende psykiater, Philip-

pe Pinel at man »I så høj grad som muligt 
vælger personalet fra gruppen af patien-
ter. De er i enhver henseende bedre 

egnet til dette krævende job«  

1920’erne: 
Harry Stack Sul-

livan, ledende psykiater på 
Sheppard and Enoch Pratt Hospital 
udenfor Baltimore, ansatte tidligere 

patienter, der var kommet sig efter 
psykoser. Han havde selv lidt af psy-

koser i sin ungdom.

1960’erne 
og 1970’erne: 

Der begynder at dukke protestgrupper 
op, der protesterer over forholdene på 

de psykiatriske afdelinger. Blandt andet The 
Psychiatric Survivors Movement, hvor lederen 
af gruppen, Judi Chamberlin også gik ind i et 

samarbejde om consumer participation, det 
der i dag bliver kaldt peer support eller 

peer-mentor.

1950’erne: 
De første selvhjælps-

grupper begynder at dukke 
op i USA i form af blandt 

andre Schizophrenics Anonymous 
og the National Depressive and Ma-

nic-Depressive Association.

1970’erne: 
Bevægelsen af psykiatribruge-

re opnår national opmærksom-
hed i USA. SAMSHA (the Substance 

Abuse and Mental Health Services Ad-
ministration) giver økonomisk støtte til at 

finansiere brugerdrevne indsatser, afvikle 
konferencer og forske i peerstøtte.

Peer – Historiske nedslag
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Peerstøtte er 
kommet for at blive

 

de ansatte i Kæmperne, så man har mulighed for at 
lære de andre instruktører at kende og få udvidet sin 
viden. 

Hvad skal man være opmærksom på?  
Har man planer om at etablere peers et sted, er der nog-
le ting man skal være opmærksom på. For eksempel er 
det en god ting at have peers eller brugere med på råd 
fra starten af. Hvis det skal fungere i dagligdagen, er det 
nødvendigt med en koordinerende indsats. »Der skal 
også være en vis rummelighed og fleksibilitet i organisa-
tionen, men ellers er vi i stand til at rumme det, hvis de 
ansatte har en dårlig dag,« siger Christina Topp. Det kræ-
ver selvfølgelig også ledelsens opbakning, og at rammer 
og vilkår er stabile. Ellers er Christina Topps opfordring 
til andre foreninger, at de skal springe ud i det og i øvrigt 
huske at fejre de små succeser undervejs.  

 
 

Kilde: Socialstyrelsens forsøg med ansættelse af med-
arbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med 
brugerbaggrund i den regionale og kommunale ind-
sats. Slutevaluering side 5.

Forskningen peger på at peerstøtte er 
godt for både peermedarbejderen og den 
som modtager peerstøtten. Gloria har set 
nærmere på forskningen og været et smut 
forbi Idrætsforeningen Kæmperne for at 
få et indblik i deres erfaringer med peers.

 TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: IF KÆMPERNE

Forskningen peger på at modtagere af peerstøtte 
generelt oplever en positiv virkning blandt andet ved 
et forbedret socialt netværk og større åbenhed om 
psykiske vanskeligheder. Modtagerne oplever desuden 
mindre stigmatisering og en større kontrol med livet, 
og håb for fremtiden.  
Også peermedarbejderne oplever en progression i 
deres egen recoveryproces. 

Peersne oplever blandt andet, at deres liv får mening 
og oplever en styrket identitet ved deres funktion 
som peer. En af de vigtigste ting forskningen peger på 
er, at håb om recovery styrkes ved brugen af peers, 
fordi brugen af peers er med til at give både de fag-
professionelle samt givere og modtagere af peerstøt-
te en øget tro på, at man virkeligt kan komme sig. 

Idrætsforeningen Kæmperne 
Peersstøtte er altså kommet for at blive, da forskning 
tyder på, at det er godt og virker, men hvad siger virke-
ligheden? Jeg satte mig for at spørge nogen der kunne 
svare på det, nemlig Idrætsforeningen Kæmperne der 
har 20 års erfaring med brug af peers. Jeg havde en 
aftale med Christina Topp og Ulla Madsen. Christina 
Topp er administrativ og koordinerende medarbejder 
og Ulla Madsen er instruktør på et mindfulnesshold. 

Hvad kan man få ud af Peers?  
»At arbejde som peer kan være en måde at komme sig 
på,« startede Ulla Madsen med at sige. Kæmpernes 
erfaringer med brug af Peers meget positive. “Det er 
nødvendigt med netop peers for at skabe, og vedli-
geholde den form for fællesskab, som vi tilstræber i 
Kæmperne,« siger Christina Topp. 

Hvordan kommer man i gang?  
Før man bliver peer hos Kæmperne, starter man som 
medlem af foreningen og måske som frivillig hjælpe-
instruktør på et af holdene inden man ansættes som 
instruktør på et hold. Det vil sige, at man trinvis bliver 
klædt på til rollen som instruktør. »Det er en fin måde 
at vise andre, hvordan man kan komme sig,« siger 
Christina Topp. Der er instruktørmøder og kurser for 

Peers kommer af det engelske “compeer«, som 
betyder en person med samme rang, status eller 
evne og som kan sammenfattes til ordet ligemand. 

Udstrækning hos Idrætsforeningen 
Kæmperne.

Klatring med Idrætsforeningen 
Kæmperne.
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Ylva-Lill Graugaard er ansat som peer i 
Peer2Peer, som holder til på aktivitets- og 
samværstilbuddet Kompasset på Amager. 
Hun er glad for at bruge sin erfaring til at 
være der for andre. 

TEKST: PIA JOHANSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Seksten timer om ugen er Ylva-Lill Graugaard peer i 
Peer2Peer på aktivitets- og samværstilbuddet Kom-
passet på Amager. Sammen med peerkolleger og det 
fastansatte personale er hun med til at skabe et me-
ningsfuldt og givende tilbud til Kompassets brugere og 
socialpsykiatri-brugere generelt. Det samtale og nær-
vær, der er arbejdsformen, og hun er ikke i tvivl om, at 
det er den gensidige forståelse og ligeværdighed, der 
skaber den gode kontakt til brugerne af Kompasset. 

På brugernes præmisser 
Ylva-Lill Graugaards primære mål med at være peer er 
at bruge sine personlige erfaringer og de ting, hun har 
været igennem til at forstå og møde andre mennesker, 
hvor de er. »Jeg er her på brugernes præmisser,« siger 
hun. 

Når selv små ting indimellem kan være uoverstigelige 
forhindringer ved Ylva-Lill Graugaard, hvor meget det 
betyder at være omgivet af andre, der forstår. »Det, 
at man kan tale sammen uden at skulle forklare alt i 
mindste detalje, og at kunne gøre det uden skam, be-
tyder, at tilværelsen synes en smule lettere at være i,« 
siger Ylva-Lill Graugaard.  

At arbejde som peer giver Ylva-Lill Graugaard en iden-
titet, og hun synes det er meget givende at være noget 
for andre mennesker. »Når andre spørger mig, hvad 
jeg laver, kan jeg fortælle, at jeg arbejder som peer. Det 
giver mig en identitet. Det betyder meget at have noget 
positivt at fortælle om mig og min hverdag,« siger 
Ylva-Lill Graugaard. 

Vi skriver ikke journaler 
Som peer taler Ylva-Lill Graugaard meget med bru-
gerne, de hygger sig med at spille spil, bage boller 
eller lave kreative ting. «Lige for tiden maler vi på 
sten. Og mens jeg sidder og maler sammen med 
brugerne, kommer vi til at tale sammen på en meget 
nærværende måde. Det kommer der gode samtaler 
ud af,« siger hun. 

Udover at være på aktivitets- og samværstilbuddet 
Kompasset på Amager, tager Peer2Peer også ud på 
botilbud, hvor de er meget populære.  

»En af beboerne, der ellers kan lide at sove længe, 
stiller sit vækkeur for at være med, når vi kommer på 
besøg,« siger Ylva-Lill Graugaard. 

Specielt en samtale har fæstnet sig hos Ylva-Lill Grau-
gaard. »Det var en bruger på et bosted, der sagde til 
mig: »Jeg er så glad for at I kommer her. I skriver ikke 
journaler. Vi taler sammen og du bruger ikke noget 
mod mig«. »Der er også flere, der spørger til min diag-
nose. Og så fortæller jeg. På den måde får vi en ligevær-
dig samtale fuld af respekt og forståelse,« siger hun.

Positiv respons 
Som peer viser Ylva-Lill Graugaard, at hun har ressour-
cer og kompetencer. Det inspirerer de mennesker, hun 
omgiver sig med. »Jeg er ikke terapeut og jeg er ikke 
pædagog (endnu), men jeg har mig selv, og det jeg har 
lært i min recoveryproces, som jeg kan give videre. Jeg 
får positiv respons fra brugerne, og det glæder mig,« 
siger hun. 

Ylva-Lill Graugaard har ikke selv modtaget organiseret 
peer-støtte, men har erfaret, hvor stor betydning det 
har haft for hende selv at omgive sig med mennesker 
med lignende forudsætninger, der var kommet sig. 
»Det giver mig håb og inspiration til min egen recovery. 
Det at være i samme båd gør, at jeg ikke føler mig 
‘mærkelig’. Og det, at kunne tale med et menneske, 
der forstår at små ting og handlinger er lig med store 
sejre,« siger hun.  

Et privat menneske 
Der er områder, man skal være opmærksom på, når 
man arbejder som peer. Ylva-Lill Graugaard beskriver, 
hvordan hun ikke bliver venner med brugerne. «Jeg 
er et privat menneske, og brugerne kan sandsynligvis 
mærke, at jeg ikke er interesseret i at fortælle om de 
private dele af mit liv,« siger hun. 

Ylva-Lill Graugaard ønsker, at de i fremtiden bliver 
mange flere peers. »Så kan vi tage med hjemmevejle-
derne ud og forhåbentlig få trukket flere mennesker 
ud på blandt andet aktivitets- og samværstilbuddene,« 
siger hun. 

»Vi har mange ressourcer som peers. Vi er i gang med 
vores egen recovery. Vi har vores historie at trække på. 
Vi har styrke. Det er godt at bruge sin erfaring til at 
være der for andre,« slutter Ylva-Lill Graugaard. 

Jeg er 
peer

 

Peer2Peer
Peer2Peer holder til på aktivitets- og samværstilbuddet 
Kompasset på Amager. De består af en holdleder og en 
flok frivillige, alle med brugerbaggrund. De udvikler akti-
viteter sammen med beboerne, hygger over en kop kaffe 
og en snak, eller hvad der nu er behov for.
Se mere på deres Facebookside: Peer2peer Kompasset.

Scan koden med din smartphone for at se mere om 
Kompasset:

Ylva-Lill Graugaard arbejder som 
peer hos Peer2Peer på Amager.

Ylva-Lill Graugaard er glad for at 
være peer.
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Botilbuddet Robert Jacobsensvej 17A har 
gennem de sidste seks måneder fået be-
søg af Peer2Peer, som tilbyder støtte om 
tirsdagen klokken 10 –12 og onsdag af-
ten klokken 17 – 20. Her kan du læse om 
Johnny S. Rasmussens erfaring med at 
modtage peerstøtten.

TEKST: JANE BEGTRUP // FOTO: TORIL K. VIKESÅ

Johnny S. Rasmussen bor på botilbuddet Robert Ja-
cobsensvej på Amager. Her er der mange ansatte til at 
hjælpe borgerne. Men om tirsdagen kan man komme til 
at tale med en peermedarbejder fra Peer2Peer fra Kom-

passet og ligeledes onsdag aften er der frivillige peers, 
som kommer forbi. Det er han glad for, fordi her kan 
man møde en på lige fod med sig selv. Peersne kommer 
ikke til bestemte beboere. Man hiver bare fat i dem, når 
de er der. Alle peers har tavshedspligt, hvilket Johnny S. 
Rasmussen sætter pris på.

Mere åbenhed med en peer
Der er ingen faste aftaler, man kan bare møde op som 
man har lyst. Johnny S. Rasmussen synes det kan vir-
ke lidt for stift med en kontaktperson, så han foretræk-
ker en peer eller ligesindet. Som han siger: »de har 
hjertet på rette sted, og der er mere åbenhed, når man 
taler med en peer.« Han sætter især pris på, når nogle 

peers gør det frivilligt. »Det er anderledes at tale med 
en peer, fordi de har prøvet nogle af de samme ting på 
egen krop,« siger Johnny S. Rasmussen.
 
Tager på shopping sammen
Det at tale med en peer som selv har prøvet medicinen, 
hjælper ham rigtig meget. De kan udveksle erfaringer 
og tale om, hvordan det påvirker kroppen. Johnny S. 
Rasmussen vil ikke »sættes i en kasse i psykiatrien 
med to piller« som han siger. En peer ser en som et 
helt menneske, føler han. Det er ikke kun medicin, de 
taler om. Det kan være, at de for eksempel tager ud og 
shopper, hvis han har brug for at købe nogle nye sko. 
»Det er hyggeligt,« siger han.

Engageret i mange forskellige ting
På botilbuddet Robert Jacobsens Vej er Johnny S. 
Rasmussen engageret i brugerjob, borgerinddragelse 
og jobsamtaler.  
Johnny S. Rasmussen vil i fremtiden gerne være med 
til opstart af billardturneringer mellem botilbuddene, 
men han skal tale med en af de fastansatte, hvis han 
vil have indflydelse på noget. Hvis der skal aftales 
noget, bliver han nødt til at få lov fra ledelsen, det er 
det eneste, han ikke kan bruge en peer til. Peer2Peer 
medarbejderne bakker ham altid op. Han vil helt klart 
anbefale at benytte peers til andre, som ønsker en at 
snakke på lige fod med.

Johnny S. Rasmussen er 
glad for peerstøtte

Johnny S. Rasmussen er 
glad for tilbuddet om støtte fra 
Peer2Peer fra Kompasset.

»Det er anderledes at tale 
med en peer, fordi de har prø-
vet nogle af de samme ting på 
egen krop,« siger Johnny S. 
Rasmussen.
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Aktivitetskalender for den 04.03.19 til den 01.04.19Aktivitetskalender for den 04.03.19 til den 01.04.19

Motion, krop og bevægelse
Mandag:
10.00-10.30: Gågruppe, Kontakten
10.15-10.45: Morgengymnastik, Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
11.00-12.00: Løbeklub , Kompasset 
11.00-12.00: Gåtur, Pinta 
12.00-14.00: Individuel træning, Kompasset
13.00-14.00: Gåtur på Bispebjerg Kirkegård, Team KAT 
14.30-15.30: Svømning, Ottilia

Tirsdag: 
10.15-10.45: Morgengymnastik , Kompasset 
10.45-11.30 Cirkeltræning, Kompasset
12.10-13.30: Kropsbevidsthed, Mamma Mia, Nabo Skolen 
13.00-14.00: Gåtur, Ottilia
15.00-17.00: Bordtennis , Kompasset 

Onsdag: 
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
13.00-14.00: Krop og bevægelse, Pinta 
12.00-12.45: Gågruppe, Mamma Mia 
15.00-16.30: individuel træning, Kompasset
15.00-16.20: Tai Chi, Frinova

Torsdag: 
10.15-10.45: Morgengymnastik, Kompasset  
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
10.45-11.30: Cirkeltræning, Kompasset
11.00-12.00: Løbeklub, Kompasset 
14.00-15.30: Badmintion/tennis, Ottilia 

Fredag: 
10.15-10.45: Morgengymnastik, Kompasset  
10.00-11.30: Individuel træning. Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia

Krop, sind og psyke
Mandag: 
13.00-14.45: Erfaringsgruppe for stemmehørere, 
Team KAT, Tomsg.vej 35 
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsg.vej 35 
13.00-14.00: NADA, Pinta 
14.00-15.00:Yoga, Kompassest

Tirsdag: 
10.00-12.00: Selvværdskursus, Team KAT, 
Tomsg.vej 35, slutter 12. marts 
10.30- 12.00: Erfaringsgruppe om angst, Team KAT, 
Tomsg.vej 35 
14.00-15.00 Velværegruppe (lige uger), Mamma Mia 
14.30-16.00: NADA, Kompasset 

Onsdag: 
12.30-14.30: SFT kommunikation og samtale, 
Team KAT, Tomsg.vej 35
13.00-14.00: Mindfulness, Kompasset

Torsdag:  
10.00-12.00: Mindfulness, Team KAT, Tomsg.vej 35
slutter 14. marts
10.30-12.30: Selvværdskursus, Team KAT, Tomsg.vej 
35, opstart 14. marts
14.30-16.00: NADA, Kompasset 
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsg.vej 35

Fredag:
11.00-12.00: NADA, Pinta
12.30-15.00: Makeup-værksted, den første fredag i måne- 
den, Team Mod på Livet 

                                                                                                                                       
    

 

Sundhed og medicin. 
Mandag: 
14.00-15.00: Medicingennemgang, Kompasset

Tirsdag: 
13.00-15.00: Sundhed for dig, Kompasset (fuldt booket) 

Torsdag: 
10.00-14.00: Sundhedstjek (book tid!), Kompasset 

Fredag:  
13.00-15.00: Sundhed for dig, Kompasset (fuldt booket) 

Frinova
Tomsgårdsvej 35,
2400 København NV
Tlf.: 3058 0273

Tema Mod på Livet 
(TMpL)
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV
Tlf.:30 58 02 73/ 
30 57 97 67

Kontakten
Bystævneparken 27 
2700 Brønshøj
Tlf: 26 12 18 19

Åbningstider
Man- tors: 9-16
fre: 9.00-12.00

Ottilia
Kirsten Walthers Vej 6
2500 Valby
Tlf.: 36 13 21 10

Åbningstider
Man: 9.30-16.00
Tirs: 13.00-20.00 
Ons: 9.30-14.00 + bru-
geråbent 14.00-16.00
Tors: 9.30-16.00
Fre: 9.30-15.00
Lør: lukket
Søn: (2. + 4. søndag 
i hver måned) 13.00-
16.00

Team KAT
Tomsgårdsvej 35
2200 København NV
Tlf.: 30 58 03 96
Tlf.: 30 58 03 00

Kompasset
Sundbygårdsvej 1,
2300 København S
Tlf.: 40 49 32 47

Åbningstider
Man: 9.30-16.00
tirs: 10.00-16.30
ons 12.00-16.00:
tors: 9.30-16.00
fre: 10.00-15.00
Se Kompassets facebook-
side for ændringer

Café Rose
Hammelstrupvej 8,
2450 København SV
Tlf.: 36 46 72 21

Åbningstider:
Man og fre: 9.30-15.00
Tirs og ons: 9.30-15.30
Tors 10.00-19.30 

Cirka hver anden ons-
dag åbnes kl 12.30

Mamma Mia og
Mamma Mia Nabo
Skolen
Utterslev Torv 30
2400 København NV
Tlf.: 38 60 69 43

 

Åbningstider
Man-fre:
11-20
Weekender og
helligdage:
11-17

Kreative sysler 
Mandag: 
14.00-16.00: Kreativt værksted/deko.gr., Kompasset 
16.00-18.45: Kreativ skrivning, Mamma Mia, Nabo 
Skolen 

Tirsdag:  
09.30-14.30: Syning i ulige uger, Thorupgården 
12.30-18.30: Åbent kreativt værksted, Ottilia
16.00-18.00: Maling og krea, Pinta 

Onsdag: 
10.00-13.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia 
13.00-15.00: Drivhusgruppe, Kompasset 
14.30-16.00; Billedkunst, Mamma Mia, Nabo Skolen 
16.00-17.45: Billedkunst, Mamma Mia, Nabo Skolen

Torsdag: 
10.00-15.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia
13.00-15.00: Syning, Pinta  
13.00-14.00: Tegning, Ottilia
16.00-17.40: Foto, Mamma Mia, Nabo Skolen
18.00-20.45: Zero waste, syprojekt, Frinova

Fredag:
10.00-14.30: Åbent kreativt værksted, Ottilia
12.30-15.00: Maleværksted, den sidste fredag i
måneden, Team Mod på Livet                                                                                                

Bliv klogere 
Tirsdag: 
11.00-14.00 Projektværksted, Smedetoften 14, Frinova
13.45-15.25: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen
14.00-15.00: It, Ottilia 
14.30-16.00: Jobrådgivning i lige uger, Kompasset
15.40-17.20: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen

Onsdag:
12.00-14.00: Kostvejledning, Kompasset
10.30-11.30: It-hjælp, Thorupgården

Torsdag: 
13.00-15.00: PC hjælp, Pinta 

Fredag: 
12.30-15.00: Skriveværksted, den anden fredag i måneden, 
Team Mod på Livet
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Aktivitetskalender for den 04.03.19 til den 01.04.19

Brætspil/sang og musik 
Mandag: 
13.30-15.00: Kor, Thorupgården
14.00-15.00: Musik, Ottilia
14.00-16.00: Brætspil, Pinta 

Tirsdag:
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten

Torsdag:  
11.00-12.40: Guitar, Mamma Mia, Nabo Skolen 
13.00-15.00: Brætspil, Pinta 
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten
13.00-14.40: Sang, Mamma Mia, Nabo Skolen  
13.30-14.30: Brætspil i lige uger, Thorupgården

Onsdag:
10.00-11.00: Spillebule, Kontakten
13.00-14.00: Spillebule, Kontakten

Fredag: 
12.30-15.00: Spilcafé, den sidste fredag i måneden, TMpL 
14.00-15.00: Fællessang, Pinta 
14.00-16.00 Gaming, Mamma Mia

Diverse. 
Tirsdag: 
12.30-14.00: Peer to Peer, Kompasset 
13.15-14.00: Driftsmøde, Thorupgården

Onsdag: 
12.30-14.00: Peer to peer, kompasset
13.00-14.00 Brugermøde, Mamma Mia
14.00-15.00: Filosofisk salon, Pinta
18.30-21.00: Film, Thorupgården

Torsdag:
12.30-14.00: Peer2Peer, Kompasset

Fredag: 
13.30-15.30: Fredagshygge, Thorupgården

OBS!

Alle aktiviteter er gratis, hvis ikke andet er anført.

Holdene på Mamma Mias Nabo Skole kræver 
tilmelding og er ikke gratis.

På Thorupgården er der Nada og motion hver dag. Ring 
og aftal tid på tlf. 82562246. 

Torsdag er primært turdag på Thorupgården. Ring for 
nærmere info eller se opslag på Thorupgården.

Pinta åbner kl. 12.30 onsdag den 13. marts på grund af 
personalemøde.

Thorupgården
Thorupsgade 8
2200 København N
Tlf.: 82 56 22 46

 

Åbningstider i Caféen:
Man: 8.30-16.00
Tirs: 8.30-21.00
Ons: 8.30-21.00
Tors: 8.30-16.00
Fre: 9.00-16.00      

Pinta
Skjulhøj Allé 2
2720 Vanløse
Tlf.: 38 79 90 86

Åbningstider
Man: 9.45 - 15.45
Tirs: 12.45 -19.45
Ons, Tors og Fre:
9.45 - 15.45

Madlavning/fællesspisning. 
Mandag:
17.00-19.00: Fællesspisning den første mandag i måne-
den,
Kontakten

Tirsdag: 
14.00-15.00: Boller, Ottilia
16.10-18.45: Madlavning, Mamma Mia, Nabo Skolen 
16.00-19.00: Madlavning, spisning kl. 18.00 i Pinta
18.15-20.00: Madgruppe, Thorupgården

Torsdag:
14.00-15.30: Kagebagning, Ottilia

Fredag:  
09.00-10.00: Fælles morgenmad, Thorupgården

F O R E D R A G  V E D  C H R I S T I A N  O L S E N  T I R S D A G  D E N  12.  M A R T S  K L O K K E N  19.00

De tre principper – Sind – Bevidsthed og Tanke – udspringer 
af enhed og danner fundamentet i menneskets psykologi-
ske livsopfattelse. Det er den indsigt Sydney Banks fik en 
oplevelse tilbage i halvfjerdserne og som nu er i gang med 
at sprede sig indenfor alle samfundets aspekter. Det er bag-
grunden for aftenens foredrag.

Pris: kr. 60/80 for medlemmer/gæster.

Tilmelding: Sys Jørgensen, tlf.nr. 20 64 24 98, e-mail: 
tilmelding@teosofiskforening.dk

 

Teosofien er en åndsvidenskab, der 
udforsker livets skjulte sider eller 
tilværelsens årsager i modsætning 
til naturvidenskaben, der udforsker 
livets synlige formside eller virknin-
gernes verden. 

Sted: Teosofisk Forening  |  Sankt Knuds Vej 27A  |  1903 Frederiksberg C.

mailto:tilmelding@teosofiskforening.dk
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Hvis du gerne vil arbejde som peer-med-
arbejder, kan du have glæde af at tage en 
peeruddannelse. Som ansat ved Region 
Hovedstaden bliver du sendt på kursus 
tidligt i din ansættelse og ellers udbyder 
Recovery Lab en uddannelse. 

TEKST: KRISTINA DANIELSEN // FOTO: COLOURBOX

Der er flere veje til at arbejde som peer. Du kan både 
arbejde frivilligt hos for eksempel Team Mod på Livet 
og Peer2Peer, og du kan blive ansat i en lønnet stilling 
hos for eksempel Region Hovedstaden. 
Du kan også tage en uddannelse som peer-medarbej-
der. Det er op til den enkelte organisation og arbejds-
giver, om man skal have en uddannelse som peer, men 
man kan have rigtig meget glæde af uddannelsen, da 
man bliver bedre til at sætte ord på det peer-faglige og 
får nogle redskaber og et læringsrum, hvor man kan 
prøve dem af. 

Recovery Lab  
Hos Recovery Lab er uddannelsen delt op i en grund-
uddannelse, der varer 10 uger, derefter kan du tage en 
overbygning. På både grunduddannelse og overbyg-
ning er der undervisning en dag om ugen. 
På grundforløbet lærer du om blandt andet at sætte 
ord på dine egne erfaringer med psykisk krise og din 
egen recovery-proces. På overbygningen lærer du 
blandt andet at sætte rammerne for recovery-oriente-
rede gruppeforløb. For at deltage i uddannelsen er det 
vigtigt, at du kan håndtere svære samtaler og kan rum-
me forskellige typer mennesker, både når det gælder 
de andre på holdet og de mennesker, du kommer til at 
arbejde med. Optagelse på uddannelsen sker ved, at du 
skriver en ansøgning til Recovery Lab, hvor du fortæl-
ler om dig selv og hvorfor du søger. Derefter bliver du 
indkaldt til en optagelsessamtale. 

Hvis du er frivillig hos Recovery Lab eller arbejder 
frivilligt eller lønnet i København eller Frederiksberg 
kommuner er uddannelsen gratis, ellers koster det 
8.000 kroner for grunduddannelsen og 10.000 kroner 
for hele uddannelsen. 

Hovedstadens Psykiatri  
Du skal være ansat som recovery-mentor hos Hoved-
stadens Psykiatri for at kunne deltage i deres peer-ud-
dannelse, men så er uddannelsen også obligatorisk og 
den tid, der går til at deltage i kurset, er inkluderet i 
den øvrige arbejdstid. Undervisningen foregår på hold 
med 10-20 deltagere.  

Uddannelsen er opdelt i et basismodul og et tillægsmo-
dul. På basismodulet får du blandt andet en introdukti-
on til recovery-begrebet, hvordan du bruger dig selv og 
din egen baggrund i dit arbejde, og hvordan det er at 
arbejde på tværs af de faggrupper, der er i psykiatrien. 
På tillægsmodulet kommer der fokus på livshistoriefor-
tælling og diagnoseforståelse. 

 

Sådan bliver du peermedarbejder

Peermedarbejdere og fagprofessionelle 
kan have et godt udbytte af hinanden, men 
det kan skabe usikkerhed og konflikter, 
hvis arbejdspladsen ikke forberedes på, 
hvad en peer er og kan.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN // FOTO: COLOURBOX

Peermedarbejdere er meget brugt, blandt andet inden-
for psykiatrien, idet de kommer med nogle helt særlige 
erfaringer og en viden fagprofessionelle ikke har. Det 
kan give nogle udfordringer, at man for eksempel ikke 
kender hinandens kompetencer på arbejdspladsen. Men 
er man nysgerrig på hinanden og forberedes arbejds-
pladsen på, hvad en peermedarbejder er og kan, kan dis-
se udfordringer undgås så både peermedarbejderen og 
de fagprofessionelle kan nyde godt af hinandens viden.

En anden tilgang
Peermedarbejdere er blevet mere og mere udbredt i 
Danmark og Petrine Severin fra Peernetværket mener, 
at peers burde være implementeret i hele Danmark. Selv 
arbejder hun som peerfaglig medarbejder for Peernet-
værket, som er en social og faglig platform for peerfagli-
ge medarbejdere over hele landet, som specialkonsulent 
med at rådgive og sparre med peermedarbejdere og 
rådgiver desuden arbejdspladser og organisationer, der 
har peers ansat. Hun er også med til at udbrede den 
peerfaglige tilgang.

Petrine Severin fortæller, at peers i psykiatrien har en 
anden tilgang til sit arbejde end de andre ansatte i kraft 
af, at peeren selv har haft psykiske udfordringer, og 
måske har været indlagt eller været patient i psykiatrien. 
Noget af det vigtigste en peer tager med, er erfaringen 
med sin egen recovery. En fagprofessionel har deri-

mod en faglig tilgang til patienterne og dette kan skabe 
udfordringer, hvis man ikke kender hinandens kompe-
tencer. En af udfordringerne kan være at de fagprofessi-
onelle kan være usikre på, hvordan de skal agere overfor 
en person, der tidligere har været patient eller boet på 
et botilbud og at de ikke ved, hvad peermedarbejderen 
kan. En anden udfordring kan være faglige uenigheder, 
men det er vigtigt at kunne mødes om de faglige uenig-
heder, for det er her vi for mulighed for at få evalueret 
vores holdninger og får nye perspektiver på arbejdet. 

Peers og arbejdspladsen
Forbereder man arbejdspladsen på, hvad en peermed-
arbejder er og kan, for eksempel at peermedarbejderen 
har en forståelse, af hvordan det er at være psykisk 
udfordret, og arbejdspladsen samtidig tager imod peer-
medarbejderen som en hvilken som helst anden medar-
bejder, kan man få et godt samarbejde i gang. Hvis man 
også er nysgerrig på hinandens kompetencer og viden 
kan man få glæde af hinandens viden og kompetencer. 
Petrine fortæller, at hun selv har haft glæde af sine kol-
legaer, idet de har sat perspektiv på, det hun gjorde og 
sagde, da hun arbejdede som recovery-mentor. 
Det bevirkede, at det, hun arbejdede med, begyndte at 
give mening for hende.

Hvad er vigtigt?
Ifølge Petrine Severin skal vi arbejde sammen og ikke 
imod hinanden. Vi skal tænke, hvordan passer min kol-
legas erfaring og viden ind i det, jeg laver. Vi skal være 
nysgerrige og anerkende vores kollegaers erfaring og 
viden, så vi undgår konflikter om de forskellige kompe-
tencer og viden vi har. Ingen skal gøre nogen overflødig 
og vi bringer hver især noget særligt med.

Se mere om peernetværket på www.peernet.dk

Peers på arbejdspladsen

Peer2peer 
Peer2Peer Kompasset er et peer-projekt under 
Psykiatrisk Center Amager i Københavns Kommune. 
Tlf.: 24 65 03 52

 
 

Team Mod på Livet  
Team Mod på Livet er et hold af frivillige med egne 
erfaringer fra psykiatri/socialpsykiatri, der tilbyder sam-
taler, inspiration og støtte. Tlf.: 24 94 16 65.  

Recovery Lab 
Recovery Lab startede som projekt Vendepunkter, der 
udsprang af LAP. I 2017 frigjorde projektet sig fra LAP 
og skiftede navn til Recovery Lab. Recovery Lab er en 
selvejende institution og er finansieret af puljer og fon-
de. Læs mere på Recoverylab.dk.

http://Recoverylab.dk
www.peernet.dk
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For første gang er det nu muligt at investere i udsatte 
borgere på Vesterbro som privatperson eller som virk-
somhed. Settlementet har som den første organisation 
herhjemme skabt en Vesterbroaktie, som skal styrke og 
forstærke den sociale indsats for hele Vesterbro.  

Hvert kvartal vil Vesterbroaktien gå på skift blandt de mest trængte 
sociale organisationer på Vesterbro.  

Det er den første af sin art på socialområdet og udspringer af, at 
værestedet Gang i Gaden for udsatte er lukningstruet.  
 
I januar udløb SATS puljefinansieringen og værestedet står til at 
dreje nøglen om, hvis ikke Københavns Kommune kan finde penge 
til at støtte værestedet, som hver dag huser 35 udsatte og sårbare 
borgere. Sker det ikke, så står Gang i Gaden på gaden og dermed 
får en række udsatte mænd og kvinder en langt mere usikker 
tilværelse. Derfor lanceres Vesterbroaktien af Settlementet som et 
alternativ, såfremt der ikke kan ydes økonomisk støtte fra offentlige 
puljer. Her er hvad det koster, hvis Gang i Gaden skal overleve 
som værested: 

Vesterbroaktie for privatpersoner: Kr. 158,-
Vesterbroaktie for virksomheder: Kr. 1580,-

Invester i social forandring og fællesskab på Gang i Gadens Mobi-
lePay 50771 eller konto reg. nr. 5331 konto nr. 0322529.
Når du har indbetalt, kan du hente din aktie i vores Værested Gang 
i Gaden, Istedgade 114 ved at vise din mobilepay udskrift. Gang i 
Gaden holder åbent fra kl. 9.00 – 14.00. 

Du kan desuden hente din aktie i butikkerne i Saxogade – den 
sociale handelsgade og vores gode nabobutikker. Det drejer sig 
blandt andet om:

• Heidi og Bjarne, Saxogade 77 (hjørnet Saxogade og 
Istedgade)

• Løs Market, Saxogade 79
• Plantula, Saxogade 81
• Normas, Saxogade 85
• Naturli’ Saxogade 92

   
 
   
   
   
   

Settlementet er en erhvervsdrivende fond, der er registreret 
som socialøkonomisk virksomhed med henblik på at skabe 
samfundsmæssig værdi. Settlementet står blandt andet for 
værestedet Gang i Gaden.

Gang i Gaden

Du kan se 
Vesterbroaktien her:

 

   
 

   
 

STYRK DIN 
STEMME OG BLIV 
HØRT! 
Er du medlem af et råd i Center Amager, City, Nørrebro eller Nordvest? Eller er 
du nysgerrig og har lyst til at vide mere? Så kom til workshop om, hvad er råd 
er. Hvordan vi sammen styrker de forskellige råds’ arbejde og hvordan vi kan 
samarbejde på tværs og bruge hinandens viden og erfaringer. Jo flere vi er, jo 
mere får vi ud af det. Alle erfaringer og input er vigtige. 

Onsdag den 20. marts 2019 fra kl. 12:30-15, Tomgårdsvej 35, 2400 København NV 

 

Workshop for alle beboerråd, 
brugerråd og andre råd i 
Socialpsykiatrien i København 

Workshoppen afholdes af Stephan og 
Rune fra virksomheden Fællesskab, 
som tidligere har arbejdet med de 
socialpsykiatriske brugerråd (du 
kender dem fra Folkemødet på 
Bornholm og Gør dit brugerråd stærkt! 
Fra sidste år) 

 

 

 

 

 

Program: 

• Velkommen
• Intro: Hvad er et råd?
• Gruppearbejde: Erfaringsdeling 

– hvad virker hos vores råd
• Debat: Hvordan styrker vi 

rådene? Hvad er vores 
muligheder for indflydelse

• Handling: Hvad er næste skridt?
• Tak for i dag

    
   
 

 
 

 
  
  

 

Der serveres kaffe, the og snack! 

Tilmelding og mere information senest 
den 15. marts 2019 til frinova@kk.dk 
eller til Camilla Simpson 2051 0562

 

 

 

mailto:frinova@kk.dk
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Torsdag den 8. februar blev der fejret 
kinesisk nytår i aktivitets- og samværstil-
buddet Pinta i Vanløse. Det var en festlig 
dag med både kinesisk menu, dans og 
musik.

TEKST: NICOLE WESTERMANN OG ANNIE 

FOTO: CARSTEN REMENTORP

Aktivitet- og samværstilbuddet Pinta fejrede kinesisk 
nytår den 8. februar med en kinesisk frokostmenu be-
stående af blandt andet Peking and. Bagefter blev der 
danset til kinesisk musik.

Det var Annie, som er bruger i Pinta, der havde plan-
lagt begivenheden, og handlet ind til festlighederne. 
Hun er meget taknemlig og glad for at få lov at fejre 
kinesisk nytår med alle de mennesker, der er i Pinta. 
Annie havde flere mennesker til at hjælpe hende med 
at lave maden, blandt andet deltog en af Annies venin-
der fra Beijing. 

Bordet var pyntet med hjemmelavet pynt i form af 
malede sten med kinesiske stjernetegn på, og der var 
foldet flotte servietter. Alle der sad til bords fik en sten 
med deres kinesiske stjernetegn.  

I Kina giver man ikke hinanden gaver til kinesisk nyt-
år, men man giver noget, der hedder »the red packet«, 
som er en rød kuvert med kinesiske penge i. 

2019 er grisens år. Annie fortæller, at hvis man har 
nogle projekter, så er det et rigtigt godt år at afslutte 
dem i. Det var en rigtig dejlig eftermiddag, med god 
stemning og højt humør.

Menuen bestod af fem retter:
Forret Dybstegt Wan Tang og Goza - Det er hakkekød 
med grøntsager, der er foldet ind i dej. Hovedretten 
Peking duck - Speciel kinesisk måde at tilberede and 
på. Blandede grøntsager med svinekød. Tofu med 
champignon og hakket kød samt ris. Desserten bestod 
af en speciel gelé med blandet frugt i. 

Pinta hoppede 
ind i grisens år

Efter maden blev der danset til kinesisk musik. 

De fleste prøvede at spise med pinde.

Annie og hendes veninde fra Beijing havde 
lavet en femretters menu, som sluttede af med 
frugt i gelé til dessert.
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• Heine er valgt som næstformand i Bru- 
gerrådet i perioden frem til næste formel- 
le valg af næstformand.

• Brugerrådsformand Charlotte orienterer
om og uddeler folder til en kommende
workshop Styrk dit brugerråd den 20.
marts.

• Charlotte orienterer om næste DialogFo- 
rumsmøde den 4. marts, hvor Brugerrå- 
det ønsker temaet pårørendesamarbejde
på dagsorden.

• Brugerrådet har valgt John som supple- 

 ant til DialogForum. Anne Mette oriente- 
rer DialogForum herom. 

• Det foreslås, at Brugerrådet får referater
fra beboermøder og brugermøder som
inspiration og viden om, hvad der rører
sig på tilbuddene.

• Kontakten, som er flyttet til Rønnebo,
forbliver på Rønnebo og flytter hermed
ikke tilbage til Tingbjerg.

• Sammenlægning af administration og
stabe (City, Nørrebro, Amager og Nord-
Vest) kommer alligevel ikke på Sund- 

 
 

 holm, som tidligere udmeldt. Lokation 
vides endnu ikke, men forventelig flytning 
vil finde sted midt 2019.  

• Centerchef Anne Biener har fået nyt arbej- 
de og stopper den 28.2. Thorkil Skov kon- 
stitueres som Centerchef pr. 1. marts.

Nyt fra brugerrådet 
i Center Nord-Vest 

Udpluk fra referat af 
Brugerrådsmøde 
den 4. februar 2019

 

En femte revideret udgave af Sinds 
håndbog med titlen »Håndbog for 
psykiatribrugere og pårørende - 
Kend dine rettigheder« af Ellen 
Margrethe Basse og Knud Kristen-
sen udkommer i marts. 

Håndbogen er på 768 sider og 
koster 100 kroner, men kan down-
loades gratis på Sind.dk eller ved 
at scanne QR-koden med din 
smartphone. 
Håndbogen er henvendt til psykia-
tribrugere og pårørende og tænkt 

som en opslagsbog om rettigheder i 
psykiatrien.

Sind skriver på deres hjemmeside 
om baggrunden for tilblivelsen: 
»Vi stod som pårørende ofte i den 
situation, at vi ikke kunne finde de 
oplysninger, som vi havde brug for, 
når vi skulle diskutere med behand-
lerne i behandlingssystemet, hjælpe 
brugere eller pårørende med en 
klagesag – eller blot havde lyst til 
at vide lidt mere om vores og vores 
syge pårørendes rettigheder«.

Håndbog for psykiatri-
brugere og pårørende – 
Kend dine rettigheder

Tiden er inde for mig til at sige farvel til min gode arbejdsplads 
i Gloria, og ikke mindst til alle mine gode og dygtige kolleger.  

Jeg har været i Gloria i cirka 4 år og jeg har nydt alle de udfordringer 
og oplevelser, jeg har haft i den sammenhæng. Uden disse havde 
jeg aldrig mødt så mange spændende mennesker, fået indblik i 
så fantastiske menneskeskæbner- og historier, samt set så meget 
livsmod og kampgejst på trods af diverse genvordigheder. Det har alt 
sammen været til inspiration og efterlevelse. Jeg har haft mulighed 
for at udvikle mig og jeg har erhvervet mig en masse viden og 
kompetencer. Dem vil jeg tage med mig videre ud i livet. Jeg vil 
komme til at savne mit Gloria-liv, men glæder mig til at kaste mig 
ud i alt det nye, der venter mig. 

Mange forventningsfulde og let vemodige hilsner 

Pia Johansen

Farvel og tak

DEN
Drømmer du om et være mindre selvkritisk og sætte færre 
begrænsninger for dig selv?
Kunne du tænke dig at glædes mere ved at være den, du er?

For at skabe et trygt rum, hvor man med sindsro kan dele 

personlige oplevelser, følger vi i selvhjælpsgruppen en 
struktureret form.
Vi holder en samtale om forventninger, fordi vi gerne vil 
være sikre på, at DU får en god oplevelse ved at være med 
og at du ved, hvad du går ind til.

Gruppen starter, når der er deltagere nok. 
Tidspunktet bliver tirsdag formiddag.

Selvhjælpsgruppe om selvværd

Information og tilmelding kan ske hos Isabelle  |  Team KAT. tlf: 30 58 03 00  |  mail: hb76@sof.kk.dk

Nu går 20 ugers selvværdskursus
i gang. Kurset er fuldtegnet, men 

kontakt Elin fra Team KAT for tilmelding 
til næste hold, som starter op efter 
sommerferien. Drømmer du om at 
være mindre selvkritisk og sætte færre 
begrænsninger for dig selv? 

Vil du glædes mere ved at være den, 
du er? Kurset følger en struktureret 
form, som skaber et trygt rum at dele 
personlige oplevelser i. Inden start 
kommer du til en forventningssamtale, 
for at afklare om det er det rigtige kur-
sus for dig.

 Bliv bedre 
til at sætte 
pris på 
den, du er

Information og tilmelding til 
hold med opstart efter som-
merferien kan ske hos Elin 
fra Team KAT tlf.: 30 58 03 96, 
email: LG42@kk.dk

T E A M  K • A • T
MEDARBEJDER  |  PEER  |  FRIVILLIG 

SELVVÆRDSKURSUS

mailto:LG42@kk.dk
http://Sind.dk
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Kontakten er et aktivitets- og samværstilbud, 
som er rykket ud til Rønnebo, som er et botil-
bud for psykisk syge med cirka 60 lejligheder. 
Kontakten holdt åbningsreception den 7. fe-
bruar fra klokken 13-15 og her følger en lille 
reportage fra den store dag.

TEKST: JANE BEGTRUP // FOTO: CARSTEN REMENTORP

Vi er mange, som er mødt op, og Centerchef Anne Bi-
ener er kommet for at holde en åbningstale. Bagefter 
klippes den røde snor over, og leder Lotte Chili intro-
ducerer alle fra personale og fortæller om kommende 
aktiviteter på Kontakten. Alle kan komme til at arbejde 
for Kontakten, som har lyst til at få sig et skånejob.  
 
Pintas band spiller og de modige bliver budt op til sang, 
og det gør en af vores egne. Pia fra Gloria synger Halle-
lujah og gør det godt. Hvem der bare turde det?  
 
Der bliver også sunget Lille Sommerfugl og bagefter får 
vi en lille forfriskning og en masse lækre tapas samtidig 
med, at der serveres alkoholfri champagne. Der er cirka 
50, som er mødt op fra Gloria, Pinta, Center Nord-Vest, 
Kollektivhuset og flere andre steder. »Kontakten er 
hermed åbnet,« bliver der sagt, og vi råber hurra i kor. 
»kontakten mellem mennesker, er der hvor det hele 
starter,« siger Henriette Byrum, fra Kontakten, i sin 
tale. »For at skabe et godt samfund,« tilføjer hun. Må-
ske deraf navnet Kontakten?

Åbning af Kontakten Her er en oversigt over Kontaktens aktiviteter:

• Der serveres suppe hver dag med hjemmebagt brød 
til 25 kroner og smørrebrød, 3 stk. for 35 kroner. 
Man kan også købe en morgenbolle til sin kaffe. Om 
torsdagen tilbydes der en varm ret til 35 kroner.

• Den første mandag i måneden vil der blive holdt 
aftenåbent – med fællesspisning og Bingo. Her er 
man selv med til at lave mad i køkkenet, som man 
spiser sammen. Det kommer til at ligge klokken 
17-20, med opstart den 4. marts.

• Der bliver afholdt en forårsfest den 11. april, hvor 
alle er velkomne. Hold øje med annoncen i næste 
nummer af Gloria.

• Mandage er der gågruppe, hvis nogen skulle være 
interesseret.

• Tirsdage og torsdage kan man komme og være med 
til musik, som Jacob fra Pinta står for.

• Onsdage er der spilledag både med brætspil og 
billard.

• Åbningstiderne: mandag til torsdag fra 9 –15 og 
fredag fra 9 - 12.

Pinta’s band byder op til sang.

Anne Biener klipper den røde snor over, 
og erklærer Kontakten for åben.

Kontaktens personale serverede lækker 
mad til indvielsen af de nye lokaler.

Efter kl. 20.00 kan man få en 
seng, aftensmad og morgenmad i 
Kristuskirken på Nørrebro.

Natherberget åbner kl. 20, og der ser-
veres varm aftensmad, kaffe og te. Der 
er tid til samtaler, hygge og et spil skak 

inden kl. 22, hvor der trækkes lod om 
de 40 sengepladser. De heldige be-
gynder derefter at rede op, de øvrige 
forlader stedet. Kl. 23 er dørene låst, 
og der er nattero.  
 
De frivillige nattevagter forbereder 

morgenmad, som serveres kl. 7. Alle 
nattegæster forlader derefter bygningen 
senest kl. 7.45. Hunde er ikke velkomne.

Åbningstider: 
1. december til 31. marts: Hver nat kl. 
20.00 - 08.00.

MANGLER 
DU ET STED 
AT SOVE?

GRACEKBH  •  BAGGESENSGADE 7 (KRISTUSKIRKEN)  •  2200 KØBENHAVN N
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Sæsonen startede i slutningen af januar og fortsætter 
indtil juni 2019.

Mamma Mia Nabo Skolens undervisning foregår i en hygge-
lig og rar atmosfære. Holdene er på mellem fire og otte del-
tagere og særligt tilrettelagt, så der er plads til den enkelte. 
Tilmeldingen til det første undervisningshold koster 400 kr. 
og de efterfølgende koster 200 kr. 

I denne sæson er det stadig muligt at tilmelde sig: 
Kropsbevidsthed, hvor vi bevæger os, sveder og spænder 
kroppens muskler af. 

Billedkunst og maleri, med fokus på udvikling af dit person-
lige billedsprog. 

IT-undervisning, med udgangspunkt i den enkeltes ønsker 
og behov. Der laves individuelle opgaver.

Guitar, undervisning i akkorder, fingerspil og rytmisk anslag. 
Både for begyndere og øvede. 

Sang, med mål om at have det sjovt og blive bedre til at 
synge. Der synges lidt af hvert. 

Hjemmelavet mad, man behøver ikke at have erfaring – der 
arbejdes med årstidernes råvarer og med at lave gode og 
sunde retter.  

Foto, her er mulighed for at lære, hvordan man komponerer 
fotografier og portrætter bedst muligt samt redigering. 

F O R Å R S S Æ S O N E N  I  M A M M A  M I A  N A B O  S K O L E N

www.mammamiasocialpsykiatri.dk • Telefon: 38 60 69 43

Mamma Mia Nabo Skolen har også undervisnings-
hold i NABO-centeret på Portugalsgade 10, 2300 
Kbh. S. Læs mere på www.nabocenter.dk

Tilmelding til nedenstående hold foregår hos perso-
nalet på aktivitets- og samværstilbuddet Mamma 
Mia og undervisningen foregår samme sted i Mamma 
Mias lokaler på Utterslev Torv 30 Kbh. NV

Vi vil lave en række forskellige øvelser omfat-
tende opmærksomhedsøvelser med og uden 
bevægelse og meditati on med fokus på tanker 
og følelser.

Instruktør: Isabelle Guillois Lærkes

Tilmelding:
Isabelle Guillois Lærkes tlf. 30 58 03 00 eller 
mail: hb76@kk.dk

Det vil være ti rsdage kl. 10 -12. Opstart i 
marts eller april, så snart der er deltagere 
nok. På Tomsgårdsvej 35, 2400 NV, 10 gange 
i alt, med to dages pause i forbindelse med 
Påske.

Inden start kommer du ti l en forventningssamta-
le, for at afk lare om kurset er det rigti ge for dig.

Mindfulness er træning i at være nærværende i 
nuet. Ved at bruge dine sanser og mærke, lytt e 
og se hvad der er i dig og omkring dig, giver du 
dig selv et pusterum fra bekymringer og speku-
lati oner om forti d og fremti d. Det er samti dig 
træning i at forholde sig neutralt og objekti vt 
ti l følelser, tanker, omgivelser, relati oner med 
mere. Gennem meditati on trænes at identi fi cere 
og acceptere de tanker og følelser, du rummer, 
og bevidst vælge, om du vil reagere på dem. 

Forløbet er grati s! 

10 ugers mindfulnessforløb

T E A M  K • A • T
MEDARBEJDER  |  PEER  |  FRIVILLIG 

mailto:hb76@kk.dk
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Fernisering og koncert i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35 København NV. Fredag 
den 15. marts kl. 16.00 

Kulturnets gæsteudstiller i foråret er den vietnamesiskfødte billedkunstner Linh Nguyen. 
Linh kom hertil som vietnamesisk bådflygtning som 19 årig. 

Mange af hendes billeder er præget af hendes asiatiske kulturarv. Om sin kunst fortæller hun: 
Mine input: jeg elsker den fordybelse i at male og prøve at fange skønhed omkring mig. 

Jeg maler for det meste landskaber med akryl, akvarel, tusch, kul, samt asiatisk tuschmaling. 
Udstillingen kan ses i Kulturhusets åbningstid frem til den 16. maj. 

Takket være tilskud fra Områdefornyelse Nordvest får vi besøg til ferniseringen i marts af musi-
kerne Sofia Kayaya og Alexandra Carlgren. 

Når fløjtens virtuose og lyriske stemme blander sig med celloens varme røst, opstår en 
særlig klangverden, som både kan være fantasifuld og fortællende. 

Og netop dette efterstræber duoen, når de spiller kendte værker fra barokken 
såvel som deres egne arrangementer af fransk romantik og argentinsk tango. 

Glæd jer til en eftermiddag i fordybelsens og skønhedens tegn – en 
lise for øje såvel som sjæl. 

Linh er også forfatter og har skrevet bogen »Mit livs rejse«, 
som fortæller om Clara Mærsks historiske redningsaktion 

i 1975. Det fortæller hun om i et foredrag fredag den 
12. april kl. 17.00 i Kulturhuset. Kom og hør den

fantastiske historie om, hvordan en enke med otte 
børn, heriblandt den 19 årige Linh må flygte 

uden penge, uden mad på et overbefolket 
synkefærdigt skib. Vi udlodder tre af 

hendes bøger til publikum.

&Fernisering
Koncert

Indtryk < Modtryk < Udtryk

Fredag den 1. februar holdt Team Mod 
på Livet åbent i deres makeupværk-
sted i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 
35 i Nordvest. Der blev rettet og far-
vet øjenbryn, mens hyggesnakken gik 
over kaffen.

TEKST: JACOB SILLESEN // FOTO: CARSTEN REMENTORP

Det er en magisk oplevelse når makeup, kaffe og små-
kager forbindes af de frivillige fra Team Mod på Livet. 
Stemningen er venlig og intim, når man træder ind i 
lokalet, hvor de frivillige har sat deres makeupvogn 
frem. Det gør de den første fredag i hver måned. Fre-
dag den 1. februar handlede det om at farve og rette 
øjenbryn. Alex, som er frivillig i Team Mod på Livet og 
er en af kræfterne bag makeupværkstedet, fortæller, at 
de først retter og farver det ene øjenbryn på deltagerne. 

Så kan man selv prøve kræfter med det andet øjenbryn 
under kyndig vejledning.  

Mens duften af kaffe og makeup fylder lokalet på Bir-
kedommervej 43, lægger en af de frivillige øjenskygge 
og mascara på en deltager, som følger med i spejlet 
foran dem. Deres øjne mødes i ny og næ, og der smiles 
mellem instruktionerne og den hyggelige samtale. Ud-
over øjne og bryn bliver der også lakeret negle. “Det er 
et hit hver gang,” fortæller Alex.  

Da makeupværkstedet afsluttes, er deltagernes bryn 
(begge to) knivskarpe. Alex fortæller, at alle er velkom-
ne til at deltage i makeupværkstedet, og at det er del-
tagerne, som bestemmer, hvad der skal ske. En ting er 
dog helt sikkert: der er kaffe, småkager og vigtigst af alt 
masser af makeup! 

Kaffe, kage og 
masser af makeup

Team Mod på Livets tre frivillige 
står klar til at hjælpe dig med lægge 
makeup og lære dig nye tricks.

Der blev både rettet 
bryn og lagt øjen-
skygge.

 SET & SKET
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Kurser, aktiviteter og arrangementer

APRIL
byvandring - Grundvigs kirke og nordvest-
kvarteret
AOF-kursus. Gå en tur i Nordvest og hør kvarte-
rets historie. D. 25. april kl. 17-19.
Tilmelding på www.aof-hovedstaden.dk. Friplads 
ved henvendelse til Frinova på 4014 8415.

MAJ
stitch tagging
AOF-kursus. Broderi brugt som graffiti. Vi gen-
nemgår teknikker, der er velegnede til at bruge på 
forskellige overflader. D. 25. og 26. maj kl. 10-16.
Tilmelding på www.aof-hovedstaden.dk. Friplads 
ved henvendelse til Frinova på 4014 8415.

JUNI
folkemøde for rådsarbejdere
Hvis du er medlem af et beboerråd, brugerråd 
eller et andet råd i socialpsykiatrien i København 
kan du tage med til Folkemødet på Bornholm. 
D. 13.-16. juni. For nærmere information kontakt 
Frinova på frinova@sof.kk.dk eller tlf. 2051 0562. 
Forbehold for ændringer

folketingsvalg 2019
Når folketingsvalget udskrives kan du se, hvil-
ke valgaktiviteter du kan deltage i på  
www.frinova.kk.dk

www.aof-hovedstaden.dk
www.aof-hovedstaden.dk
mailto:frinova@sof.kk.dk
www.frinova.kk.dk

	PEER
	INDHOLD
	Ideudvikling i Vanløse
	GAMER
	Fællesspisning for alle i Kontakten
	QUIZ
	Verdens tuberkulosedag den 24. marts
	Spørgsmål 1 Hvilken slags sygdom er tuberkulose?
	Spørgsmål 2 Hvilken form for tuberkulose rammer ofte børn, og er livstruende?
	Spørgsmål 3 Hvad hedder den eneste smitsomme form for tuberkulose?
	Spørgsmål 4 Bliver man vaccineret for tuberkulose i Danmark?
	Spørgsmål 5 Hvor i verden forekommer tuberkulose oftest?
	Spørgsmål 6 Hvor i Danmark forekommer tuberkulose oftest?
	Spørgsmål 7 Fra 1940’erne til 1980’erne fik skolebørn tilbudt en vaccination, som yder en vis beskyttelse mod tuberkulose. Hvad hed den?
	Spørgsmål 8 I hvilket land forekommer tuberkulose mest sjældent?
	Spørgsmål 9 Hvor mange tilfælde af tuberkulose, bliver der registreret i Danmark i 2018?
	Spørgsmål 10 Hvor mange mennesker bor der i Danmark?


	Min Livet
	Flot afskedsreception
	Peer – Historiske nedslag
	Peerstøtte er kommet for at blive
	Idrætsforeningen Kæmperne
	Hvad kan man få ud af Peers?
	Hvordan kommer man i gang?
	Hvad skal man være opmærksom på?

	Jeg er peer
	På brugernes præmisser
	Vi skriver ikke journaler
	Positiv respons
	Et privat menneske

	Johnny S. Rasmussen er glad for peerstøtte
	Mere åbenhed med en peer
	Tager på shopping sammen
	Engageret i mange forskellige ting

	Aktivitetskalender for den 04.03.19 til den 01.04.19
	Motion, krop og bevægelse
	Krop, sind og psyke
	Sundhed og medicin.
	Kreative sysler
	Bliv klogere
	Brætspil/sang og musik
	Diverse.
	Madlavning/fællesspisning.

	De tre principper: Sind, Bevidsthed og Tanke
	Sådan bliver du peermedarbejder
	Recovery Lab
	Hovedstadens Psykiatri

	Peers på arbejdspladsen
	En anden tilgang
	Peers og arbejdspladsen
	Hvad er vigtigt?

	Gang i Gaden
	STYRK DIN STEMME OG BLIV HØRT!
	Pinta hoppede ind i grisens år
	Nyt fra brugerrådet i Center Nord-Vest
	Bliv bedre til at sætte pris på den, du er SELVVÆRDSKURSUS
	Håndbog for psykiatribrugere og pårørende – Kend dine rettigheder
	Farvel og tak
	Åbning af Kontakten
	MANGLER DU ET STED AT SOVE?
	FORÅRSSÆSONEN I MAMMA MIA NABO SKOLEN
	10 ugers mindfulnessforløb
	Fernisering Koncert
	Kaffe, kage og masser af makeup
	Frinova FORÅR 2019
	APRIL
	byvandring - Grundvigs kirke og nordvestkvarteret

	MAJ
	stitch tagging

	JUNI
	folkemøde for rådsarbejdere






